
   

 

 

Minnesanteckningar från Skolrådet på Sigtuna folkhögskola 

Datum 2019-10-22 

Tid: 11.40 – 12.30 

Plats: Ullas rum 

Närvarande: 

Thea Andersson, Allmän kurs 

Ebba Möhle, Konstutbildningen 

Freja Björnberg, Skådespelarutbildningen 

Andreas Appelberg, Allmän kurs 

Cecilia Fulton, Projektåret 

Serwan Khalil, Allmän kurs 

Louise Janving, lärare Allmän kurs 

Linus Gustavsson, Musik- och ljudproduktion 

Amna Qureshi, Filmutbildningen 

Tymoteusz Krzyzanowski, Skådespelarutbildningen 

Torbjörn Reinhed, Enhetschef stöd och service (TR) 

Anneli Nyman, Husmor (AN) 

Ulf Eklund, Skoladministratör  (UE) 

 

Mötesledare:  

Amna Qureshi, Filmutbildningen 

Bisittare: 

Ulf Eklund, Skolsekreterare 

Dagordning 

Mötet inleds med en inventering av nya frågor, som avhandlas efter 

genomgången av föregående mötes minnesanteckningar. 

Nya frågor är: Luciatåg, ska vi ha det i år? Halloweenfest datum satt till den 

13 november. Val av studeranderepresentant till styrelsens möten. Allmän 

kurs vill diskutera hur valet ska gå till. Studeranderåd- hur gå vidare? Det 

framkommer frågetecken kring fakturorna, det behövs specificerat vad 

som kostar vad. Skådespelarna vill kunna ha tillgång till Västersalen även 



på kvällar och helger då man repeterar mycket. Allmän kurs önskar en 

dricka/ snacks-automat till Västergården. Fråga från Allmän kurs även att 

man önskar kunna köpa halva portioner till halva priset, samt att det ska 

gå att köpa sallad och smörgås på luncherna. De som röker önskar tak över 

rökplatsen. Det önskas ett pingisbord. Frågan om ”laglig graffittivägg lyfts 

också samt önskemål om basketkorg.  

Frågan om ett kursråd, eller studeranderåd på skolan lyfts igen. Skolrådet har 

inget svar att ge varför frågan även dryftas vid nästa skolråd. 

Vid årets första skolråd valdes Freja Björnberg till studeranderepresentant i 

skolans styrelse för styrelsemötet den 3/10. Målsättningen var att det skulle 

göras ett studeranderepresentantval i skolrådet efter detta möte. Allmän kurs har 

dock invändningar mot att skolrådet ska utse studeranderepresentant utan att det 

ska ske genom allmänt val på skolan. Det dyker upp många frågor från skolrådet 

hur det ska gå till och det ledde till en viss förvirring. Därför skickas Allmän 

kurs önskemål på remiss och tas upp igen vid nästa skolrådsmöte. Under tiden 

sitter Freja Björnberg kvar som tillfällig vid nästa styrelsemöte den 5 november.  

Skolan har tidigare lucior haft en luciakör bestående av kursdeltagare. Frågan 

ställs och flera är intresserade att ta ansvar för en luciakör. Tymoteusz 

(skådespelare) tar på sig att hålla i detta. 

Datum för halloweenfest är satt till den 13 november. Skolrådet beslutar att 

festgruppen utökas och även består av Andreas Appelgren. Det är viktigt med 

kontakten hålls med Torbjörn Reinhed, Ulf Eklund samt Annelie Nyman.  

Frågor kring kostnader med avseende på terminsfakturor. Man undrar varför det 

inte är specificerat vad saker och ting kostar. Svårt när allting är ”hopbakat” på 

fakturorna. UE tar på sig att göra en sammanställning till nästa skolrådsmöte. 

Skådespelarna behöver ha tillgång till Västersalen även på kvällstid då man 

måste repetera och då behöver utrymme, det finns ingen annan lokal som 

fungerar. TR tar med sig frågan till nästa möte.  

Allmän kurs önskar en dricka/ snacks-automat till Västergården. UE svarar att 

den frågan har tagits upp vid tidigare terminers skolråd och det visade sig inte 

görligt då det är för dyrt för skolan. Fråga från Allmän kurs även att man önskar 

kunna köpa halva portioner till halva priset, samt att det ska gå att köpa sallad 

och smörgås på luncherna. AN svarar att det inte går att genomföra då det blir 

väldigt svårt med matkuponger och man kan bestämma att ta mindre portioner 

istället. Att bara kunna köpa sallad och smörgåsar är inte heller görligt säger 

AN. Däremot kan det gå att sälja läsk, fast det har gjorts tidigare men ingen 

köpte då läsken. 



Det framkommer önskemål om en rökplats med tak. TR säger att man kan flytta 

rökrutan till platsen där lånecyklarna står. Det äger rum mycket snart enligt TR. 

Man saknar också ett pingisbord. TR berättar att det bord som finns inte är i 

skick att användas. Vidare är det svårt att hitta en plats där bordet ska stå, då det 

behövs utrymme om man spelar. Linus Gustavsson (MOLP) föreslår att 

biljardbordet tas bort och ersätts av ett pingisbord. Det förslaget hamnar inte i 

god jord, då många uppskattar biljardbordet. Frågan om pingisbord skjuts på till 

nästa skolråd.  

Freja Björnberg (skådespelare) berättar att hon frågat rektor Arent Persson om 

att skapa en ”laglig graffittivägg” på baksidan av norrgården. Arent har bejakat 

detta önskemål enligt henne.  

Fråga om basketkorg lyfts också. UE berättar att han just lämnat ett förslag till 

TR om just detta. Linus Gustavsson (MOLP) är gärna med från skolrådet vad 

gäller ”sport-och spel”-frågor. 

 

Nästa möte: Tisdag 19 November 

Lokal: Ullas rum 

Mötesledare: Thea Andersson, Allmän kurs- 

Antecknade av Ulf Eklund 


